
Zarządzenie Nr X'tl /2016

Burmistrza BoguchwaĘ

z dnia'1/ maja 2016 roku
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w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
w 2016 roku.

Działajqc na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 lałietnia 2003 r. o działąlności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. ]118 ze zm.) oraz (Jchwały Nr XVI.]87.2015
Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 20 ] 5 roku' w sprawie programu współpracy
Gminy Boguchwała z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 usta1yy z dnią 21 lołietnia 2003 r' o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2016,
w zwiqzku z Zarzqdzeniem Nr 6]/2016 z dnia 22 lrwietnia 20]6 rokuw sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację ządąń publicznych Gminy Boguchwała w zakresie
kultury w roku 2016, zarzqdzam co następuje"
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Przyznaję dotacje na wsparcie realizacji zadaniapublicznego z dziedziny kultury w 2016 roku:

2.

Towarzystwu Miłośników Tańca Klub Tańca Towarzyskiego ,,Dżet - Rzeszów - Boguchwała''
na zadanie pn. ,,Szkolenie i udział tancerzy KTT Dżet w turniejach ogólnopolskich
i międzynarodowych oraz ich prezentacja na szczeb|u lokalnym'' - dotacja w kwocie -
9 000'00 zł ( słownie: dziewięć Ęsięcy zł )
Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów ,,Aktywny Senior'' Gminy Boguchwała na zadanie pn.
,,Aktywne Spotkania Seniorów''-_ dotacja w kwocie - 3 000,00 zł (słownie: trry Ęsiące zł)
Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń ze Zgłobniana zadanie pn.
,,Jesienne Spotkania z Kulturą'' - dotacja w kwocie - 5 000,00 zl (słownie: pięć Ęsięcy zł)
Stowarzyszeniu Kobiet ,,Kultura Razem z Tradycją" z Niechobrza na zadanie pn. ,,Smaki
Pokoleń - międzypokoleniowe warsztaĘ kulinarne'' - dotacja w kwocie - 6 600100 zł
(słownie: sześć Ęsięcy sześćset zł)
Automobilklubowi Rzeszowskiemu na zadanię pn. ,'Organizacja Podkarpacko Szaryckiego
Kryterium Weteranów 2016 - rajdu i prezentacji pojazdów zabykowych''- dotacja w kwocie -
9400,00 zł (słownie: dziewięć Ęsięcy czterysta zł)

Realizację wymienionych zadań oraz sposób finansowania określą odrębne umowy.

$3
Nadzór nad prawidłową realizacjązadan sprawuje starszy specjalista ds. kultury i sportu.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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